
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 

PODYPLOMOWE STUDIA TEORII TAŃCA IX EDYCJA 2020-2021 

Studia kształcą przyszłych historyków, teoretyków i krytyków sztuki tańca. Zapraszamy osoby 

zainteresowane pogłębieniem wiedzy o tańcu, jego ewolucji oraz funkcji jaką pełni na współczesnej 

scenie teatralnej.  

Szczegółowe warunki rekrutacji 

Rekrutacja na studia odbywa się w trybie rozmowy kwalifikacyjnej, w dniu 22.02.2019. o g. 11.00 

(sala 301). Językiem wykładowym jest język polski. 

 

Wymagania stawiane kandydatom, program studiów 

Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. Wymagania formalne wynikające  z Regulaminu Studiów 

Podyplomowych UMFC obowiązującego od 1.10.2017 r.  

 

Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne  

Historia tańca, Historia tańca  XX i XXI wieku, Antropologia tańca, Estetyka tańca, Krytyka teatralna i 

baletowa, Pisanie o tańcu – warsztat, Teoria kompozycji tańca,  Teorie tańca, Wiedza o kulturze, Analiza 

dzieła muzycznego, Historia teatru, Taniec – warsztat, Analiza spektakli baletowych, Przygotowanie i 

obrona prac dyplomowych. 

 

Wykładowcy  

Wśród wykładowców i zaproszonych gości znajdują się między innymi: prof. dr hab. Ewa Wycichowska, 

prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz,  dr hab. Zofia Rudnicka, st. wykł. mgr Joanna Sibilska, mgr 

Jagoda Ignaczak, dr Aleksandra Rembowska, dr hab. Tomasz Nowak. 

Ogólna liczba godzin i punktów ECTS                                                                                              
godziny – 196,  punkty ECTS – 60      
                                                                                     
Terminarz zajęć: 29-01 lutego/marca, 14-15 marca, 28-29 marca, 4-5 kwietnia, 25-26 kwietnia, 9-10 

maja, 6-7 czerwca, 20-21 czerwca, 10-11 października, 7-8 listopada, 28-29 listopada, 19-20 grudnia, 

16-17 stycznia, 13 lutego, 14 lutego – obrona prac dyplomowych                                                                                                                                           

Godziny zajęć                                                                                                                                                                                           

10.00-11.30; 11.45-13.15; 13.15-13.45 przerwa; 13.45-15.15;  15.30-17.00.                                                                                                                                                                                          

Warunki zaliczenia przedmiotów i uzyskanie świadectwa ukończenia studiów                       

Studia trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem. Warunki zaliczenia określa 

prowadzący w sylabusie. Może to być na przykład przygotowanie pisemnej pracy na zadany temat czy  

przygotowanie analizy spektaklu. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, którą stanowi referat 

na wybrany temat dotyczący historii, teorii tańca, krytyki teatralnej i baletowej. Referat jest 

wygłoszony przez słuchacza PSTT w dniu obrony. Termin obrony jest wspólny dla wszystkich słuchaczy. 

Referat może być opublikowany w publikacji zbiorowej. 

Kontakt rekrutacyjny:  mgr inż. Renata Wojtkiewicz, pok. 312, tel. +48 22 827 72 41 wew. 248  

e-mail: renata.wojtkiewicz@adm.chopin.edu.pl 

mailto:renata.wojtkiewicz@adm.chopin.edu.pl


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO REKRUTACJI 

Opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego wynosi  250,00 PLN.  

WARUNKI PRZYJĘCIA - DOKUMENTY REKRUTACYJNE 

1. podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe, zał. nr 12 wg wzoru ustalonego w  
Regulaminie, 

2. kwestionariusz osobowy, zał. nr 13 wg wzoru ustalonego w Regulaminie, 
3. życiorys, 
4. kopia dyplomu ukończenia I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał 

do wglądu, 
5. 4 fotografie (wymiar 3 x 4 cm), 
6. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za Studia Podyplomowe,  
7. dane do kontaktu i do korespondencji, 
8. inne dokumenty, jeśli takie zostały określone w decyzji o warunkach rekrutacji Studiów 

Podyplomowych. 
 
Zgodność z oryginałem dokumentów składanych przez kandydata stwierdza pracownik UMFC 
przyjmujący dokumentację. 

WARUNKI PRZYJĘCIA -  DOKUMENTY REKRUTACYJNE DLA CUDZOZIEMCÓW  

1. podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe, zał. nr 12 wg wzoru ustalonego w  
Regulaminie, 

2. kwestionariusz osobowy, zał. nr 13 wg wzoru ustalonego w Regulaminie, 
3. życiorys, 
4. kopia dyplomu ukończenia I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał 

do wglądu.  

Osoby ubiegające się o przyjęcie na Studia Podyplomowe mają obowiązek złożenia 

dodatkowo odpisu zalegalizowanego  lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego 

dokumentu ukończenia uczelni za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów 

podyplomowych w państwie, w którym został wydany, uznany zgodnie z przepisami w 

sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na 

podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem 

ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. 

5. 4 fotografie (wymiar 3 x 4 cm) 

6. kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych 

wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego 

lub oświadczenie o przystąpieniu do Narodowego Funduszu Zdrowia lub podpisane 

oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia 

niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia, 

7. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za Studia Podyplomowe,  
8. dane do kontaktu i do korespondencji, 

9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (cudzoziemcy) 

10. inne dokumenty, jeśli takie zostały określone w decyzji o warunkach rekrutacji Studiów 
Podyplomowych 

11. dokumenty w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem przysięgłym, 
 

Zgodność z oryginałem dokumentów składanych przez kandydata stwierdza pracownik UMFC 
przyjmujący dokumentację. 

 



 
 

        Jego Magnificencja Rektor 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina 
w Warszawie 
 

P O D A N I E 
o przyjęcie na studia podyplomowe  

 
Uprzejmie proszę o przyjęcie na ..............................................................……....…………. 
                                                                                                    (nazwa studiów) 

prowadzone na Wydziale .......…………………………………………...........………..………  
                                                               (nazwa wydziału) 

w trybie niestacjonarnym w roku akademickim 20....../20…... 
 
                                                           ........................................................... 

                          (podpis kandydata) 

Do podania załączam: 

Lp. Spis dokumentów 
Pokwitowanie w przypadku odbioru 

dokumentów przez kandydata 

1.  
 

 

 

 

........................................................... 

  (data i podpis) 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

 

Z o b o w i ą z a n i e  

W przypadku przyjęcia mnie na studia podyplomowe w UMFC, zobowiązuję się do 

przestrzegania Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 

Chopina oraz uiszczenia opłaty z tytułu odbywania studiów podyplomowych.  

 

  ......................................................  

 (podpis kandydata)  

 

.................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

............................................................. 

.................................................................... 

(adres stałego zameldowania) 

 

 

.................................., dnia ................. 20....... r. 

Załącznik nr 12 
do Regulaminu studiów podyplomowych 

 

 



 

miejsce na fotografię 

3,5 X 4,5 cm 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

   

1. Imię (imiona): ........................... : ............................. Nazwisko:  ................................................ 

        a) nazwisko rodowe: ................................................................................................................ 

         b) imiona rodziców: ...............................................              ...................................................... 

 (matka) (ojciec) 

 

2. Data i miejsce urodzenia: ......-.....-………     ....................................        

3. Obywatelstwo:  …………………...  4. Nr PESEL   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

4. Adres zameldowania: ............................................................. .......................................... 

 (ulica) (nr domu, mieszkania) 

............... .............................................. .............................................. 

(kod pocztowy) (miejscowość, gmina) (telefon, e-mail) 

 

Adres do korespondencji: ................................................................ .............................................. 

 (ulica) (nr domu, mieszkania) 

 

............... .............................................. .............................................. 

(kod pocztowy) (miejscowość, gmina) (telefon, e-mail) 

 

 

5. Wykształcenie:  ............................................................................................................................... 
 (nazwa uczelni) 

..........................................

.......................................... 
.....................................
..................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 
(wydział) (kierunek) (specjalność) 

Tytuł zawodowy:   ..........................................................................................            .................. 

 (licencjat, inżynier, magister) (rok ukończenia studiów) 

6. Poziom znajomości języków obcych: 

         

        j. angielski 

komunikatywny 

[_] 

średnio zaawansowany 

[_] 

biegły 

[_] 

[ x ] = tak 

 

        j. niemiecki [_] [_] [_]  

        j. francuski [_] [_] [_]  

        j. ............... [_] [_] [_] 
 

  

 

Załącznik nr 13 
do Regulaminu studiów podyplomowych 

 

 



Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1, 2 i 3 są zgodne z dowodem osobistym: 

 

seria i numer: ....................................... wydanym przez: ............................................................ 

albo innym dowodem tożsamości .............................................................................................. 

wydanym przez: ......................................................................................................................... 

 

 

.......................................................................... 

(miejscowość i data) 

 

 

............................................................................ 

(podpis  kandydata) 

 

 

O ś w i a d c z e n i e  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 

Chopina w celu otrzymania praw i wykonania obowiązków wynikających m.in. z ustawy z dnia 

03.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669 z późn. zm.).  

Pouczenie:  

Administratorem Danych Osobowych jest Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ul. 
Okólnik 2 w Warszawie. Każdemu przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych, uzyskania na ich 
temat informacji, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 
danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w tym profilowania, o ile takie będzie 
dokonywane) na podstawie obowiązujących przepisów prawa w obszarze ochrony danych osobowych. 
 

  ......................................................  

 (podpis kandydata) 

 

 

 

 

 


